
ייעוד המבנה תיק בנייןמגרשחלקהגושגודל הנכסע"תבכתובת

מבנה ציבור108/03/24113382093900524 חצי גן56/2שמעון 

מבנה ציבור108/03/24113382093900524 חצי גן56/1שמעון 

מבנה ציבור585/106/03/2423238210581573חן 

מבנה ציבור324/10/20131153822322469הספורט 

מבנה ציבור1914ב4/112/03/241103823315 צד השמאלי8/1אגוז 

מבנה ציבור1914ב4/112/03/241103822315 צד הימני8/2אגוז 

מבנה ציבור15/128/101/02/24573821242503אחווה 

מבנה ציבור15/228/101/02/24583821342503אחווה 

מבנה ציבור10/1107/03/24963823114301576הדס 

מבנה ציבור10/2107/03/24963823114301576הדס 

מבנה ציבור108/03/24593820910903387 צד ימין40/1שמעון 

מבנה ציבור108/03/251173820910903387 צד שמאל40/2שמעון 

מבנה ציבור2/111/03/24703821836905 חצי גן9שמעון 

מבנה ציבור106/03/2470382106946227 חצי גן55חן 

מבנה ציבור107/03/247038211223382 חצי גן25/2ח "הפלמ

מבנה ציבורי108/03/24100382098901553 44שמעון 

מבנה ציבור41106/03/24993821026901212חן 

מקלט/ציבורי. ש5/591382371626001232/מב/4224זמיר 

מקלט/ציבורי. ש108/03/2414838209122588' א35הקנאים 

מקלט/ציבורי. ש108/03/2414538209122589מערב'  א39קנאים 

מקלט/ציבורי. ש1/76913824117M-121323/במ/24 40/1+2יובל 

מבנה ציבור107/03/24251.83821120149213' א37ח "הפלמ

3/130/03/249638220 13נתיב מרים 
6,28,33 
בחלקן

108,501,50
בחלקם 2

מבנה ציבור456-1

מבנה ציבור2/111/03/24438.73821833910565 5שמעון 

מבנה ציבור467א 61/130/03/24215382202161-2אביב 

מבנה ציבור19127/03/24427.63820130902158חן 

מבנה ציבור108/03/241533820999011129 42שמעון 

מקלט/ציבורי. ש5/127/03/24172382019090a301א8חן 

מקלט/ציבורי. ש591382402551224/במ/3724דוכיפת 

מקלט/ציבורי. ש200591382391761227/מק/1324עיט /14דוכיפת 

מקלט/ציבורי. ש59138236691235/במ/324זמיר 

מקלט/ציבורי. ש5/59138237165651233/מב/1024אגמית 

מקלט/ציבורי. ש1/7691382421841312/במ/224הבשור 

מקלט/ציבורי. ש13/107/03/24913821149170331 14נורית 

מבנה ציבורי5(חלק)1בהסדר8107/03/24184538216ח  "הפלמ

מבנה ציבורי51106/03/243503821011942507חן 

מקלט/ציבורי. ש6107/03/24483823143הדס 

מקלט/ציבורי. ש4/16/114638211138329 א10ערבה 

מקלט/ציבורי. ש11107/03/24723821114592335השלווה 

מקלט/ציבורי. ש107/03/24723823219207541 6מזרח 

מקלט/ציבורי. ש13107/03/24723823226220542מזרח 

מקלט/ציבורי. ש107/03/24463823145251539 9נגה 

אזור מסחרי34114/03/2425382172E255יהודה 

מקלט/ציבורי. ש15107/03/2413238211146115327ערבה 

מקלט/ציבורי. ש38107/03/24643823141202546ערבה 

מקלט/ציבורי. ש5107382402541237/מב/24' א42דוכיפת 

מקלט/ציבורי. ש50107/03/2412038211135159332ח "הפלמ

2022פרוגרמת מבנים וקרקעות להקצאה לשנת 



מקלט/ציבורי. ש234חלק413/10/02/243820714התעשייה 

מבנה ציבורי116/105/03/24129638226626021417צבעוני 

מבנה ציבורי10/19/112/03/2476138233121639חרוב 

מבנה ציבורי9/112/03/2473938233111435 10/2חרוב 

מבנה ציבורי315483823524/במ/1524תפוח 

מבנה ציבורי1701(חלק)27חלק 945.633822042א11/107/03/24 א6אקליפטוס . ס

מבנה ציבורי1701(חלק)27חלק 869.343822043א11/107/03/24 ב6אקליפטוס . ס

1/76410/במ/6024בן יאיר 
 גוש בלתי

מוסדר
 גוש בלתי

מוסדר
מבנה ציבור1159א912

 24- ס לבנים "בי -62בן יאיר 
כיתות

מבנה ציבור1159א1912(בחלק)1/764247.3138281/במ/24

מבנה ציבור121399א43 ,10/112/03/241345.443823526ס לבנות ישן"בי -  4תפוח 

מבנה ציבור121399א43 ,10/112/03/242456.033823526ס לבנות"אגף חדש בי - 4תפוח 

מבנה ציבור121399א43 ,10/112/03/24303.43823526  כיתות תיכון בנות3  - 4תפוח 

מבנה ציבור121399א43 ,10/112/03/24695.173823526 כיתות תיכון בנות4 -  4תפוח 

מבנה ציבור121399א43 ,10/112/03/24627.273823526בית כנסת -  4תפוח 

מבנה ציבור591382392031228/מב/124תור 

מבנה ציבור11109/03/2473293822331106עיינות 

מבנה ציבור'ד1067723823431/במ/2024אתרוג 

מבנה ציבור595638239369541772/במ/124עייט 

מבנה ציבור1/751036410041609/במ/6524הקנאים 

מבנה ציבור1/765,53310031400/במ/124אשד 

מבנה ציבור19109/03/2411733822013903124יהודה 

מבנה ציבור1147ג596/108/03/2488038209214הקנאים 

מבנה ציבור200598238239201918/מק/1624תור 

מבנה ציבור2165438258169261800/במ/24/17אחז המלך 13 
מקלט/ציבורי. ש127/03/24215.7382019118' א21בן יאיר 

מקלט/ציבורי. ש591382381781229/במ/1124צופית 

מקלט/ציבורי. ש591382381751161231/במ/124 פינת אנקור 6עפרוני 

שטח ציבורי1/76913824122710m1321/במ/1324פלג 

/8216שאול המלך  מבנה ציבורי24114.6438258159101781/במ

/8216שאול המלך  מבנה ציבורי24114.6138258159101781/במ

מבני ציבורי 615/108/03/24828382091141906קנאים 

/51/76אשד  מבני ציבור 9111589חלק 242012387772005/במ

חלק 13-153822042צבר 

חלק 10025517

מבנים ומוסדות ציבור19156/03/245476.53822043421867צבר 

מבנה ציבור2חלק 2215/107/03/241000382161ח "פלמ
/6624נחל  מקלט/ציבורי. ש76/191382413009251318/במ

מבנה ציבור382422349091910במ/101/76/24אשד 

 מבנים יבילים183.3638256159054 13שאול המלך 

מבנה ציבור525/101/02/24132.123824310240071911ענבלים 

/24 14אתרוג  מבנה ציבור31654ב106534.293823432/במ

מבנה ציבור925/101/02/24472.338245354001580רענן 

מבנה ציבור141/03/2478638272221901 פינת פלג32אגם 

מבנה ציבור75/105/03/2411833822663600אודם 

שטח בלתי מוסדר

שטח בלתי מוסדר

1969א11/107/03/24
מבנה ציבורי4


